
 

                                                                                                                                                                             Σεπτέμβρης 2020  

Η απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Συνδικάτο στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 

16 Σεπτέμβρη 2020 ήταν η εξής: 

 πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης στις 29 Σεπτέμβρη με στάση εργασίας. 

 τοπικές ενημερωτικές συνελεύσεις ανά αμαξοστάσιο 

η παραπάνω απόφαση πάρθηκε με 11 ψήφους από τους: ΜΕΤΑ ,ΠΑΣΚΕ, ΕΑΣ,ΔΑΣ. 

Η παράταξη της ΔΑΚΕ και η Ενότητα ψήφισαν την πρόταση της ΔΑΚΕ για διαπαραταξιακή συνάντηση με την 

Διοίκηση του ΟΑΣΑ και μετέπειτα συνεδρίαση του ΔΣ. 

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν οι τοπικές ενημερωτικές συνελεύσεις στα αμαξοστάσια –σύμφωνα 

με την απόφαση του ΔΣ- ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και διαπαραταξιακή συνάντηση τόσο με την Διοίκηση του 

ΟΑΣΑ όσο και της ΟΣΥ .  

Από την πρώτη στιγμή διαφάνηκε  διάθεση από το προεδρείο του Συνδικάτου με πρόσχημα την επιδημία να 

μπουν προσκόμματα και δυσκολίες στην διεξαγωγή της Συνέλευσης . Αποτέλεσμα ήταν να μην οριστεί ο χώρος 

παρά του ότι υπήρξαν προτάσεις (και από την ΕΑΣ) για την διεξαγωγή της σε ανοιχτό χώρο τηρώντας κάθε 

υγειονομικό μέτρο για την προστασία των συμμετεχόντων .  

Στις τοπικές συνελεύσεις ξαναμπήκε το θέμα του τόπου διεξαγωγής και προτάθηκε το αμαξοστάσιο του 

Βοτανικού ( από την ΔΑΣ) και σαν δεύτερη εναλλακτική επιλογή το Αμαξοστάσιο του Πειραιά  πρόταση με την 

οποία συμφωνεί και η ΕΑΣ ενώ το προεδρείο εξέφραζε δυσκολίες και αδυναμία για εξεύρεση χώρου.  

Παρόλα αυτά σήμερα στην τελευταία τοπική συνέλευση στο Μπραχάμι το προεδρείο και η Ενότητα ξαναέφεραν 

στην επιφάνεια τα προσκόμματα και τις δυσκολίες. Μάλιστα υπήρξε και μια «λαθροχειρία» από πλευράς ΔΑΚΕ 

η οποία ψευδώς δήλωσε πως «καμιά παράταξη αν και ζητήθηκε απ το προεδρείο δεν βοήθησε στην εξεύρεση 

χώρου» . Και λέμε ότι είναι ψευδές γιατί και από την διεξαγωγή του ΔΣ προτάθηκαν χώροι αλλά και όταν μπήκε 

από το προεδρείο το πρόσχημα «περί δυσκολίας» στην συνέλευση στον Πειραιά , τουλάχιστον η ΕΑΣ ενημέρωσε 

παρουσία των εργαζομένων πως αν δυσκολεύονται να ειδοποιήσουν τις παρατάξεις για να συμβάλλουμε στην 

εξεύρεση χώρου ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ. 

Παρότι δεν γνωρίζουμε αν το προεδρείο ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ έχει ακολουθήσει την διαδικασία ενημέρωσης για την 

στάση εργασίας και την Γενική Συνέλευση , σαν ΕΑΣ  είναι φυσικό πως θα τιμήσουμε την ψήφο μας και την 

απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και με δεδομένο την ειλημμένη απόφαση της 

κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού αγαθού των μεταφορών αύριο στις 11:00 

θα είμαστε παρόντες στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού και καλούμε τους εργαζόμενους να έχουν καθολική 

παρουσία . 

          ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11:00 -17:00 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ 

   



 


